
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang tepat dan 

dapat dipercaya mengenai adanya hubungan antara pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah dengan profesional guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur. 

Berdasarkan analisis data hasil perhitungan, maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah dengan profesional guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur. 

Semakin baik pelaksanaan supervisi kepala sekolah dilakukan,  maka semakin 

baik pula profesional guru ekonomi. 

Hasil analisis data dalam hubungan antara pelaksanaan supervisi kepala 

sekolah dengan profesional guru ekonomi menghasilkan persamaan regresi linear 

sederhana yang berarti bahwa terdapat hubungan yang positif  antara pelaksanaan 

supervisi kepala sekolah (variabel X) dengan profesional guru ekonomi (variabel 

Y) SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur. Uji keberartian dan linearitas regresi, 

maka dapat dinyatakan bahwa data memiliki regresi yang berarti dan regresi pun 

linear. Sedangkan pada uji persyaratan analisis untuk mengetahui normalitas galat 

taksiran regresi Y dan X menggunakan uji Liliefors, maka dapat dinyatakan 

bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji koefisien korelasi product moment  

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif  antara pelaksanaan supervisi 
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kepala sekolah dengan profesional guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta 

Timur. Selain itu, uji keberartian koefisien korelasi dengan uji t menunjukkan 

bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah dengan profesional guru ekonomi 

memiliki hubungan yang signifikan.  Perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

nilai sebesar 0.664, yang artinya bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah 

memberikan kontribuasi sebesar 44,1% terhadap  profesional guru ekonomi, dan 

sisanya 55,9% dipengaruhi oleh perubahan pola pembelajaran, kegiatan penataran 

, motivasi mengajar guru, dan kompetensi guru.  

Hasil ini membuktikan bahwa pelaksanaan supervisi kepala sekolah 

memberikan pengaruh yang positif terhadap profesional guru ekonomi SMA 

Negeri di Wilayah Jakarta Timur. Artinya semakin baik supervisi yang dilakukan 

maka semakin baik pula profesional guru ekonomi, dan sebaliknya semakin tidak 

baik supervisi dilakukan maka semakin tidak baik pula profesional guru ekonomi.  

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diungkapkan sebelumnya, maka 

penelitian ini mengandung implikasi bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi  

profesional guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur sangat beragam. 

Salah satu faktor tersebut adalah pelaksanaan supervisi kepala sekolah yang akan 

memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan profesional guru ekonomi. 

Guru ekonomi yang disupervisi oleh kepala sekolah akan membantu guru 

dalam mencapai profesional yang tinggi, maka guru tersebut akan terus-menerus 

berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam dirinya. Baik di dalam kelas 

maupun di luar kelas, serta menjalin kerja sama dengan semua personil sekolah.     
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C. Saran 

Adanya hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pada variabel Y: 

Indikator menguasai bahan pelajaran menjadi skor terendah yang 

didapatkan peneliti. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menjelaskan materi 

dengan baik serta mampu menjawab soal/pertanyaan dari siswa apabila materi 

belum dipahami. Memberi contoh di kehidupan sehari-hari dirasa peneliti lebih 

mudah dipahami oleh para siswa dan guru mau untuk memberikan penjelasan 

ulang mengenai materi yang belum dimengerti oleh siswa. 

2. Pada variebel X: 

Indikator bimbingan terhadap guru dalam melaksanakan program 

pengajaran didapati peneliti memperoleh skor terendah. Oleh karena itu, guru 

diharapkan mendapatkan perhatian yang lebih dari kepala sekolah dalam kegiatan 

administrasi pelajaran seperti dalam penyusunan program tahunan dan semester, 

pengorganisasian tujuan pelajaran, penilaian metode dan media belajar, serta 

penentuan alat avaluasi lebih ditingkatkan. 
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